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De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond zet zich in voor de versterking en 
promotie van de schaats- en inlineskatesport.  Als nationaal orgaan geeft de bond richting 
aan ontwikkelingen in top-, wedstrijd- en breedtesport. Samenwerking met partners binnen 
en buiten de schaatssport is bij de KNSB vanzelfsprekend, evenals een goede balans tussen 
de inzet van vrijwilligers en professionals.  
 

De KNSB is op zoek naar: 
 

PVB-beoordelaren  

 
In de disciplines: 

• Langebaan 

• Inlineskaten 

• Shorttrack 

• Kunstrijden 

• Marathon 
 
Ben jij consequent, zorgvuldig, communicatief/sociaal vaardig en wil jij examens 
(eindbeoordelingen) afnemen om daarmee de kwaliteit van de KNSB opleidingen te 
waarborgen? Dan is de opleidersrol KNSB PVB-beoordelaar echt iets voor jou! 
 
Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: 

• Beoordelen van portfolio’s op objectieve wijze; 

• Beoordelen van praktijksituaties aan de hand van beoordelingscriteria; 

• Protocolleren, adviseren en communiceren van beoordelingen. 
 

Je brengt mee: 

• Je bent tenminste 18 jaar; 

• Je bent in het bezit van één van de onderstaande geldige diploma’s of certificaten: 
- Trainer niveau 3 of hoger; 
- Scheidsrechter nationaal of vergelijkbaar; 
- Starter nationaal of vergelijkbaar. 

• Je bent in het bezit van een geldige trainerslicentie of actief werkzaam (geweest tot 5 jaar 
geleden en bent up-to-date bijgeschoold) als scheidsrechter of starter; 

• Je bent lid van de KNSB. 
 
Wij bieden: 
Een uitdagende en inspirerende opleidersrol in een dynamische omgeving die volop in 
ontwikkeling is. Daarnaast maak je onderdeel uit van het opleidersteam van de KNSB dat 
bestaat uit zo’n 40 gemotiveerde en kundige opleiders en bieden wij je de kans om te werken 
aan persoonlijke ontwikkeling.  
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Solliciteren?  
Heb je interesse in de opleidersrol? Stuur dan je Curriculum Vitae met motivatiebrief naar 
opleidingen@knsb.nl onder vermelding van “Sollicitatie KNSB PVB-beoordelaar”.  
 
Meer informatie over de opleidersrol kun je verkrijgen bij Marieke Jonker (opleidingen & 
sportparticipatie) bereikbaar via M.Jonker@knsb.nl  
 
Algemene informatie over de KNSB is te vinden op onze website www.knsb.nl.  
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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